
Improving Quality 
of Life.



A GELITA está melhorando a quali dade 
de vida – e está fazendo isso há mais 
de 135 anos.

A GELITA possui produtos que são indispensáveis na vida moderna. Nossas 
proteínas de colágenos intensifi cam o prazer em comer e desempenham um 
papel importante na fabricação de produtos farmacêuticos. A fabricação de 
fi lmes fotográfi cos tornou-se possível com elas, assim como elas são absoluta-
mente essenciais em diversos outros produtos técnicos e aplicações. E isso não 
é tudo: nós estamos constantemente desenvolvendo mais produtos inovadores, 
por exemplo, nas áreas de saúde e nutrição. Hoje, nossos produtos inovadores 
estão ajudando empresas no mundo a encontrar novas áreas de aplicações e 
a abrir novos mercados. 

Improving Quality of Life
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Mais saúde, mais satisfação, 
mais conveniência. A GELITA 
melhora qualidade de vida em 
todos os aspectos.
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Nosso objetivo é o crescimento – 
especialmente quando se trata de 
confiança, qualidade e cooperação.

Na GELITA, o nosso interesse não é aumentar o volume de negócios a curto prazo. 
Nosso principal objetivo é a longo-prazo: o sucesso sustentável. Transparência, 
relações justas e respeito com os clientes e parceiros são pilares da nossa política. 
Não é de se admirar que muitos dos nossos clientes têm mostrado décadas de 
lealdade e cooperação conosco. Eles nos vêem como um parceiro de confi ança, 
alguém que cumpre promessas, alguém que entende as suas necessidades e solici-
tações – e alguém empenhado, dia após dia, em fazer o melhor para completá-los. 
O sucesso é a prova: por anos nós estamos crescendo continuamente – junto 
com os nossos clientes. 

Nossa Filosofi a
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Mas a GELITA pode fazer ainda mais 
para você! Com inovação e parcerias 
nós podemos garantir juntos o sucesso 
por muito tempo.
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Com alma e coração: 
se nós decidimos fazer 
algo, nós queremos fazer 
o melhor.

Nossos Valores
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Nos tornarmos líder no mercado mundial 
não foi por acaso. Isso foi alcançado com 
coragem, paixão e desempenho.

Para um empresa alcançar sucesso sustentável, ela precisa mais do que 
percepção para reconhecer oportunidades do mercado. Ela deve estar 
aberta para ideias não convencionais, ter a vontade para produzir o melhor 
desempenho possível no dia a dia, ter uma boa comunicação e trabalhar bem 
em cada outro aspecto da organização. Nossa ambição é quebrar barreiras, 
mas sem perder de vista o nosso objetivo fi nal. Para nos permitir alcançar isto, 
nós temos fundamentados os seguintes valores na nossa missão:

•  Confi ança
Somos francos, honestos, justos e lidamos com os outros respeitosamente.

•  Coragem
Somos corajosos e preparados para correr riscos para achar novas 
formas de sucesso.

•  Paixão
Todo o nosso desejo de alcançar o melhor resultado possível.

•  Empatia
Nós entendemos plenamente os outros e estamos sempre preparados 
para ajudar.

•  Comprometimento
Nossas ações são consistentes e decisivas, entregarmos o que prometemos, 
confi amos um no outro e somos completamente comprometidos para agir 
nos interesses da nossa companhia. 
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Aqui não existem coisas como “não” ou 
“nunca”: aqui não há limites para o que 
nossos pesquisadores podem propor.

Inovação
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Nós desenvolvemos produtos que 
gerarão demandas fortes – muito 
antes do mercado se desenvolver.

Inovação é o carro chefe para o nosso continuo sucesso – e também dos 
nossos clientes. Nós sempre estamos de olho no mercado global, avaliando 
tendências e investindo constantemente em pesquisa e desenvolvimento. 
Nossas inovações são resultado da cooperação entre clientes, parceiros 
industriais e institutos acadêmicos de pesquisa. Nós estamos convencidos 
de que o potencial para a proteína do colágeno é substancial; a demanda 
por proteínas de alta qualidade está crescendo constantemente. Esta é a razão 
pela qual nós continuamos trabalhando intensivamente para identifi car e 
entender novos aspectos e propriedades desse produto natural – e para usar 
o conhecimento adquirido em novas produções de produtos comercializáveis.
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As Inovações da GELITA são um 
sucesso. Porque hoje elas satisfazem 
os desejos de amanhã.

Proteína do Colágeno
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GELITA® Proteínas do Colágeno. 
Ideias que têm melhorado o mundo
em que vivemos.

Como praticamente nenhuma outra companhia, a GELITA dispõe de gelatinas 
de alta qualidade. No entanto, a gelatina é apenas uma das proteínas do colágeno 
que nós produzimos. Colágeno e peptídeos do colágeno também fazem parte do 
nosso portfólio de produtos. Individualmente ou em combinação, eles representam 
um enorme potencial; e nós queremos que os nossos clientes se benefi ciem disso. 
Nosso conhecimento mundial e expertise deste produto natural nos permite disponi-
bilizar aos nossos clientes um produto verdadeiramente inovador, que pode melhorar 
a qualidade de vida das pessoas em todo o mundo. Atualmente, nós estamos 
trabalhando em produtos baseados em proteínas de colágeno para gerenciamento 
de calorias, beleza e mobilidade física – desse modo, nós podemos dar aos nossos 

clientes a oportunidade de colher 
os benefícios da mega tendência 
“Saúde”. Muitas das nossas 
patentes têm sido obtidas junto 
com os nossos clientes – com 
um considerável sucesso mutuo. 

Proteínas Naturais do Colágeno para Formulações Inovadoras

Colágeno

• sistema a base de água
• sistema emulsifi cante
•  texturização e retenção 

de água

• Formação de espuma
• sistema emulsifi cante
•  texturização e retenção 

de água

• beleza
•  regeneração 

da cartilagem
•  melhora da 

estrutura óssea

Gelatina Peptídeos de Colágeno

Melhorando a satisfação, conveniência e propriedades nutricionais.

Estimulando as funções do corpo. Notável melhora da saúde.

• Alimento natural
• Clean Label (no E numbers) 
• Alta Digestibilidade 
• Não Alergênico

GELITA®

Proteínas
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Gelatina GELITA®. Tão versátil quanto 
os produtos dos nossos clientes. 

Tradição de Negócios
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A gelatina é famosa por oferecer sua forma e consistência à produtos alimen-
tícios. A sobremesa, embora seja a forma mais conhecida de aplicação para a 
gelatina, não é a única: hoje, a GELITA produz gelatinas de alta qualidade para 
indústrias alimentícias e farmacêuticas e para outras diversas aplicações. Mas 
gelatina não é apenas gelatina; para nós não há apenas abaste cimento de gelatina 
de alta qualidade no mercado, mas também a customização para aplicações 
específi cas e solicitações de clientes em particular. Este é um verdadeiro desafi o, 
mas que nós podemos alcançar – graças ao nosso foco acentuado no cliente, 
nossas décadas de experiência e nosso estado de arte do processo de fabricação.

Um ingrediente, mas incontáveis aplicações.
Nós estamos constantemente buscando novos 
usos para a gelatina. 
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Novos Conceitos de 
Produtos GELITA – 
uma vantagem compe titiva. 

O mercado de alimentação é altamente competitivo. A GELITA, entretanto, 
está buscando constantemente novos conceitos de produtos, e está apta para 
identifi car possibilidades para a indústria alimentícia desenvolver produtos inova-
dores de alto valor agregado para a saúde e qualidade de vida. Nossos peptídeos 
de colágeno, por exemplo, têm nos permitido desenvolver produtos que auxiliam 
a manter a saúde de ossos e articulações ou agir no rejuvenescimento da pele. 
Isto tem sido confi rmado em estudos científi cos. Outras proteínas de colágenos têm 
permitido que produtos sejam desenvolvidos e garantam o sucesso no gerenciamento 
das calorias, na melhora do abastecimento de proteínas vitais para o corpo. 
Para muitas destas ideias, nós não temos apenas as nossas próprias patentes, 
mas também especifi camos exemplos para estas aplicações em produtos fi nais. 
Desse modo, nós permitimos que nossos clientes realmente sejam benefi ciados 
com uma vantagem competitiva que nós lhe damos. 

Novos Negócios
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Mantenha sua beleza, sua forma 
e sua fl exibilidade – com os nossos 
produtos inova dores de cuidado 
com a saúde.
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Um bom fornecedor entrega produtos 
inovadores. O melhor de todos também 
proporciona serviços inovadores. 

A intensifi cação da concorrência, pressão em custos, menores e menores ciclos 
de desenvolvimento, projetos e processos e o constante crescimento da globali-
zação de mercados – nós sabemos exatamente os desafi os que nossos clientes 
precisam atender. Dessa forma, nós nos vemos não apenas como fornecedores 
de ingredientes, mas sim como um catalisador para novas idéias e um provedor 
de soluções que ajuda nossos clientes no desenvol vimento, realização e marketing 
de inovações em produtos. Para alcançar isto, nós proporcionamos um serviço 
abrangente que dá aos nossos produtos um decisivo valor agregado e vantagem 
competitiva. Este serviço se extende do desenvolvimento de ideias e produtos à 
informações técnicas de aplicação, otimização de processos, suporte de marketing 
e contrato de fabricação. E este é um serviço global. 

Serviço 
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Seja uma questão de desenvolvimento 
de produtos ou informações de aplicação: 
nós estamos em constante diálogo com 
nossos clientes.
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Proteínas de colágeno são produtos naturalmente puros. E nós asseguramos 
que continuará a ser assim. Nosso estado de arte, respeito ao meio ambiente 
e o processo de produção garantem o mais alto grau de purifi cação e segurança 
do produto. Do início ao fi m do processo, controles de qualidade constantes docu-
mentam o processo de produção. Um abrangente Sistema de Gerenciamento de 
Qualidade global assegura que este alto padrão é mantido e melhorado. As ações 
sustentáveis da GELITA têm um bom motivo: nosso recurso mais importante 
é a própria natureza – animais saudáveis e água pura. Nosssos produtos também 
são alimentos puros. Eles não têm E-number – um fator que está se tonando 
cada vez mais importante para os clientes com relação a Clean Label.

Na GELITA, a qualidade não é veri  -
ficada apenas no fi nal do processo. 
Ela é construída desde o início.

Qualidade

[18]



Para a GELITA, nada é deixado de lado 
quando se trata de qualidade e segurança. 
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CH-Alpha® – colágeno para 
a saúde das articulações.

Produtos Para o Consumidor
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GELITA-SPON® – uma esponja de gelatina absorvível 
para estancar sangue em cirurgias.

Nós estamos totalmente convencidos dos benefícios e qualidades das nossas 
proteínas de colágenos. Por esta razão, nossos ingredientes não são apenas 
comercializadas diretamente para indústrias, mas também em produtos fi nais 
para os consumidores. Nossos produtos são populares particularmente no 
segmento de cuidado com a saúde. Com produtos como CH-Alpha® e GELASTIN®, 
nós podemos ajudar a aliviar os sintomas associados à degradação das articula-
ções. Na GELITA Medical, nós estamos desenvolvendo produtos inovadores para 
o uso em corte cirúrgico; que acabarão sendo usados em operações cirúrgicas 
em todo o mundo.
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A GELITA é efi caz. E o consumidor 
final pode ser beneficiado diretamente.

GELASTIN® proteínas para articulações – para desempenho 
e mobilidade das articulações.



O Grupo GELITA e suas unidades 
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Nossas unidades são parte da nossa 
filosofia: nós estamos aonde é preciso.

Bem-Vindo à GELITA em Eberbach – 
ou em mais de 20 locais através do 
mundo. Comos podemos ajudá-lo? 

A GELITA é uma companhia com raízes na Alemanha, mas está localizada 
com plantas em todo o mundo. Com mais de 2.600 funcionários, atende as 
necessidades dos nossos clientes nos seis continentes. Com uma participação 
global, nós estamos presentes nos mais variados mercados e culturas, e enten-
demos suas necessidades e solicitações. Deste modo, nós apoiamos nossos 
clientes em sua base e os ajudamos a serem bem-sucedidos nos seus respectivos 
negócios. Décadas de experiência, alto grau de poder de inovação e as melhores 
possibilidades de serviços são as chaves para o sucesso. 
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GELITA AG

Germany
Uferstr. 7
D-69412 Eberbach
Telefone: +49 62 71 84-01
Fax: +49 62 71 84-2700

USA
P.O. Box 927 Sioux City
IA 51102, USA
2445 Port Neal Industrial Rd.
Sergeant Bluff, IA 51054, USA
Telefone: +1 712 943 5516
Fax:  +1 712 943 3372

Brazil 
Rua Phillip Leiner 200
CEP 06714 285
Cotia São Paulo
Telefone: +55 11 4612-8111
Fax: +55 11 6845-2280

Australia
P.O. Box 276, Botany NSW 1455
Level 3, Suite 3.09
247 Coward Street
Mascot, NSW 2020
Sydney
Telefone: +61 2 9578-7000

South Africa
P.O. Box 5019, 
West Krugersdorp 1742
25 Verster Street
West Krugersdorp 1739
Telefone: +27 11 662 5300
Fax:  +27 11 662 5321 
 +27 11 662 5322

China
Room 712-713, Silver Centre,
1388 North Shanxi Road,
Putuo District,
Shanghai 200060
Telefone: +86 21 6149 8072
Fax:  +86 21 6149 8102

service@gelita.com
www.gelita.com


